FREMTIDENS FMCG
I SAMARBEJDE MED IMPLEMENT CONSULTING GROUP

Fremtidens FMCG
v/Implement Consulting Group
Afholdes: 14/03-2019 - Crowne Plaza

Branchen gennemgår store forandringer og med det konstant omskiftelige miljø,
som man som leverandør er en del af, er det væsentligt hele tiden at være på
forkant med de muligheder og udfordringer, fremtiden vil bringe. I samarbejde
med Implement Consulting Group afholder vi denne workshop, hvor Implement
vil give dig indsigt i de nyeste trends på FMCG-området, og hvordan de kommer
til at påvirke det overordnede retail landscape i fremtiden. Derudover vil du også
blive klogere på nogle af de discipliner, man som brand må mestre i fremtiden for
at styrke og vedligeholde sin position på det konstant foranderlige retail-marked.
Implement Consulting Group er et konsulenthus med nordiske rødder, og i dag
er de mere end 900 konsulenter fordelt på 5 lande. Alle med solide kompetencer
inden for optimering af hele værdikæden og med spændende nationale og
internationale cases.
Den 14. marts stiller Implement med et stærkt team på 8 konsulenter, som hver
især har sin styrke inden for de forskellige områder af værdikæden og med stor
erfaring fra Retail og FMCG-branchen.

Information
Status:

Åben for tilmelding

Dato:

Fra 14/03-2019 kl.09.30
Til 14/03-2019 kl. 12.00

Sted:

Crowne Plaza
Ørestads Boulevard 114-118
2300 København

Pris:

Kr. 995,00. Workshoppen er gratis
at deltage i, hvis du også deltager
på MDLK Årstræf samme dag.

Kontakt: Har du spørgsmål til programmet
kontakt:
Jesper Drachmann: +45 23635254
Martin Simonsen: +45 23380036

Fremtidens FMCG v/ Implement Consulting Group
Afholdes den: 14/03-2019 - København

Formiddagens program
Kl. 09.30 - 10.00

Registrering og morgenmad

Break out sessions fra 10.00 - 12.00

1. Future Role of the brand
Kan man drive brands i fremtiden? Hvis ja, hvordan gør du det så? På dette break out kan du blandt andet
blive klogere på, hvordan du kan tilpasse dit brand, så det forbliver relevant for fremtidens forbrugere.

2. Digitizing the business
Der er ingen tvivl om, at teknologien er fremtiden, men hvordan får man bygget en organisation, hvor
teknologien hjælper personerne i organisationen fremfor at erstatte dem?

3. Prototyiping through partnerships
Kan vi udvikle og innovere vores brand, produkter og kategorier i samarbejde med vores forbrugere og
kunder? Svaret er ja, men spørgsmålet er, hvordan vi gør det.

4. Logistics - Digitizing the value chain
Hvordan kan digitaliseringen og den øgede mængde data mindske ‘Out of stock’ og i stedet øge ‘On
shelf availability? Og hvad bliver leverandørernes rolle i det fremtidige supply chain setup?

Kl. 12.00 - 12.30

Frokost

